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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Када се спуштате Јагићевом улицом,
напуштајући Врачар и улазећи у
најбучнију улицу Звездаре, Булевар
краља Александра, на тренутак
наилазите на оазу која је заклоњена иза
дрвећа, а одају је звуци мелодија које се
проламају иза зидова музичке школе
"Владимир Ђорђевић". Овај јединствени
"музикални комшија са Звездаре" већ
деценијама привлачи нове генерације
ђака и уводи их у свет музике.

Прве кораке школа је започела далеке
1948.године у просторијама VI
Београдске гимназије као Музички течај
Дома културе петог рејона и убрзо
прерасла у нижу музичку школу.
Почетком 1950. године селимо се у
просторије ОШ "Вељко Дугошевић", а у
јесен исте године наша школа постаје
становник Јагићеве улице, што је остала
све до данас. Данашње име добили
смо 1953. године по композитору,
етномузикологу и цењеном педагогу
Владимиру Ђорђевићу.

Оно што чини дух школе не лежи у
велелепним концертним салама и
ходницима, нити у великим
финансијским улагањима већ, са једне
стране, у великој привржености ученика
и њихових родитеља школи, а са друге
стране, у љубави наставничког кадра,
који континуирано ради на остварењу
заједничке идеје.

Добровољним прилозима родитеља и уз
финансијску помоћ општине Звездара
1960. године проширили смо се, а 1971.
године добили на коришћење зграду
тадашње ОШ "Филип Вишњић", у којој се
и данас налазимо.

Елан и жеља професора да се
обезбеде бољи услови за рад довели су
до њиховог волонтерског рада на
адаптацијама, које су постојећи
простор прилагодиле потребама
музичке школе.

Захваљујући сталној бризи и улагањима
општине Звездара, концертна сала је
реконструисана 2001. године и
проширена на 130 места, а у пролеће
2002. године званично је отворена као
једина концертна камерна сала на
општини Звездара.

Од 2002. до 2005. године реновирана је
цела школа. Секретаријат за
образовање града Београда је својим
ангажовањем допринео да засијамо у
најбољем светлу реновирајући фасаду
школе.

Поред просветне делатности настојимо
да школа прерасте у јединствени
културни простор где ће се ученици
упознати са еминентним домаћим
ствараоцима и извођачима у оквиру
пројекта "Понедељком у Ђорђевићу", а
кроз бројне друге пројекте учврстили
смо позицију центра за музичку културу
на општини Звездара.

Од почетка смо прешли дугачак пут
улажући у просторне капацитете,
наставнички кадар, али и у очување
јединственог духа који се овде
формирао, дајући осећај другог дома
нашим ученицима.

Многи од наших бивших ученика данас
уписују своју децу, а неки од њих који су
се посветили професионалном
музичком усавршавању и данас чине
наш наставнички кадар. Све ово не би
било могуће без велике подршке
родитеља који учествују у раду школе,
Савета родитеља, Школског одбора,
Стручног актива за школско развојно
планирање и Стручног актива за израду
Школског програма.

ОМШ „Владимир Ђорђевић“ је једина
музичка школа на територији општине
Звездара, па тако нашој школи
гравитирају ученици из 13 основних
школа. У оквиру сарадње са
Зајденицом музичких и балетски школа
Србије, годинама уназад редовни смо
домаћини Републичког такмичења
музичких и балетских школа Србије у
различитим дисциплинама.



ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ

Владимир Р. Ђорђевић је рођен
02.12.1869. год. у Брестовцу код Зајечара,
у свештеничкој породици, а преминуо је
22.04.1938. год. у Београду.

Основну школу и гимназију завршио је у
Алексинцу, а Учитељску школу у Нишу,
одакле је од 1893. год. наставио да
студира науку о хармонији на
Конзерваторијуму у Бечу код проф.
Роберта Фокса. Од 1901. год. код проф.
Шебора у Прагу похађао је курс
инструментације.

Као учитељ и музички педагог радио је у
Алексинцу, Пироту, Врању, Ваљеву,
Јагодини. 1912. године долази у Београд,
где је све до своје пензије 1924. год.
радио као гимназијски професор и као
хонорарни предавач теорије музике и
хармоније у музичкој школи „Корнелије
Станковић”, где 1925. год. оснива Музеј
народних инструмената и у њему
излаже инструменте које је сакупио
током службовања.

Интересовање за српску музичку
баштину огледа се у коришћењу
фолклорних мотива у хорским
композицијама, као и оним писаним за
виолину и клавир и глас и клавир. За
време Првог светског рата радио је као
професор музике у Француској, где је
настојао да окупи српске емигранте и
повеже их са матицом. Сваку могућност
користио је за промовисање српске
музичке баштине тадашњој европској
музичкој и научној сцени.

Током његовог рада и путовања успео је
да прикупи обимну грађу из фолклорног
стваралаштва на територији Србије и
Македоније што је обједињено у једном

од његових најзначајнијих дела, „Српске
народне мелодије 1–2”, којим је дао
велики допринос у прикупљању и
изучавању нашег фолклора.

Признање за мелографски рад добија
од тадашњих познатих музиколога и
композитора Ернеста Клосона, Беле
Бартока, Јапа Кунста, Џорџа Херцога,
Петра Крстића, Милоја Милојевића.

Његове књиге „Прилози биографском
речнику српских музичара” и „Оглед
српске музичке библиографије”
музички стручњаци сматрају
најзначајнијим делима Владимира
Ђорђевића. Стручној музичкој
литератури припадају „Школа за
виолину” и „Теорија музике”.

Заоставштина Владимира Ђорђевића
данас се чува у библиотеци ФМУ у
Београду и у Одељењу посебних
фондова Народне библиотеке Србије у
оквиру легата Љубице и Данице
Јанковић, сестричина Владимира
Ђорђевића, и важан су извор за
изучавање живота и дела овог нашег
истакнутог музиколога, музичког
библиографа, композитора и
мелографа.

Свестрани рад Владимира Ђорђевића
оставио је трага на генерације које су
уследиле, о чему сведочи и назив наше
школе



КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ



СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА КЛАВИРА

Врањеш Сара
Љуба Иван
Марјановић Биљана
Милојковић Борко
Миодраг Емилија
Стојковић Никола

Плазинић Љубинка
Поповић Марина
Поповић Персида
Рашковић Ана
Симић Леа
Трбојевић Наталија
Филотић Јелена
Ковачевић Милица (Миријево)
Симоновић Немања (Миријево)

КЛАВИРСКИ САРАДНИЦИ

Милојковић Борко
Родић Марија
Чокић-Петровић Аница
Динић Радмила (Миријево)

СТРУЧНО ВЕЋЕ ГУДАЧА

Босанац Мирослав – виолина
Гацин Станковић Јована – виолина
Кованџић Лазар – виолина
Лазаревић Саша – виолина
Милетић Катарина – виолина
Рајић Јелена – виолина
Залар Јована – виолина (Миријево)
Вукотић Јелена – виола и оркестар
Кнежевић Радмила – виолончело
Ранчић Магдалена – контрабас



СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДУВАЧА И СОЛО ПЕВАЊА

Вујновић Јелена – флаута
Милосављевић Марија – флаута
Буркерт Александар – флаута (Миријево)
Гњатовић Емоке – обоа
Гњатовић Драган – кларинет
Дајић Вук – труба
Шипић Снежена – соло певање

СТРУЧНО ВЕЋЕ
НАСТАВНИКА ХАРМОНИКЕ

Поповић Александар
Тодоровић Љиљана
Павловић Никола (Миријево)

СТРУЧНО ВЕЋЕ
НАСТАВНИКА ГИТАРЕ

Бенедек Милана
Милојевић Јелена
Кондић Ненад
Ивановски Бојан (Миријево)



СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА

ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА

Лазаревић Александра –
солфеђо и теорија музике
Радојевић Милица –
солфеђо и теорија музике
Ристић-Јоцић Јелена –
солфеђо и теорија музике и
припремни разред
Цветковић Биљана –
солфеђо и теорија музике
Терзић Јелена –
солфеђо и теорија музике и хор
( Миријево)

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Директор: Врачар Катарина
Секретар: Томић Данило
Шеф рачуноводства: Тадић Ружица
Благајник-административни радник: Ерцег Верица
Стручни сарадник – психолог: Ђокић Теодора

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Милић Саша – домар
Радаковић Вера – спремачица
Тодосић Златка – спремачица
Сарић Данијела – спремачица (Миријево)



АКТИВИ И ТИМОВИ

СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

• Стручни актив за израду школског програма – Емилија Миодраг, 
координатор; Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Драган Гњатовић, Сара 
Врањеш, Милица Радојевић, Лазар Кованџић.

• Стручни актив за школско развојно планирање – Александра Лазаревић, 
коорд.; Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Наташа Трбојевић, Јелена Рајић, 
Јелена Вујновић, Александар Поповић, Јелена Mилојевић, Снежана Шипић, 
Милица Радојевић, Емилија Миодраг, Лазар Кованџић, Јелена Жикелић, 
представник СР; Татјана Бенак, представник ЛС.

• Стручни тим за обезбеђивање квалитета и развој школе – Сара Врањеш, 
координатор; Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Јелена Рајић, Александар 
Николић, представник родитеља, Јована Ницовић, представник ЛС.

• Стручни тим за самовредновање рада школе – Теодора Ђокић, 
координатор; Катарина Врачар, Јелена Вујновић, Јелена Милојевић, 
Емилија Миодраг, Леа Симић, Борко Милојковић, Луција Лалицки, 
представник родитеља, Јована Ницовић, представник ЛС.

• Стручни тим за израду акционог плана – Теодора Ђокић, координатор; 
Катарина Врачар, Милица Радојевић, Иван Љуба, Марина Поповић, 
Милана Бенедек, Слађана Вешић, представник родитеља , Јована 
Ницовић, представник ЛС.

• Стручни тим за професионални развој – Теодора Ђокић, координатор, 
Катарина Врачар, Љиљана Тодоровић, Јована Залар, Никола Павловић, 
Никола Стојковић, Персида Поповић, Катарина Станковић, представник 
родитеља, Татјана Бенак, представник ЛС.

• Стручни тим за инклузивно образовање – Лазар Кованџић, координатор; 
Катарина Врачар, Теодора Ђокић, Драган Гњатовић, Иван Љуба, Марија 
Родић, Катарина Кришко, представник родитеља, Андреј Ђукић, 
представник ЛС.

• Стручни тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања и додатну подршку ученицима – Теодора Ђокић, коорд.; 
Катарина Врачар, Јелена Рајић, Милица Радојевић, Аница Чокић-Петровић, 
Јелена Ристић Јоцић, Марија Милосављевић, Данило Томић, секретар, 
Јасмина Јовић, представник родитеља, Татјана Бенак, представник ЛС

• Стручни тим за развој међупредметних компетенција – Теодора Ђокић, 
координатор; Сара Врањеш, Персида Поповић, Милица Ковачевић, Марко 
Вермезовић, представник родитеља, Андреј Ђукић, представник ЛС.

• Стручни тим за организацију јавних часова и коришћење свечане сале –
Ана Рашковић, координатор; Биљана Марјановић, Мирослав Босанац, 
Аница Чокић-Петровић, Марија Родић, Борко Милојковић.



АКТИВИ И ТИМОВИ

ПРОЈЕКТНИ ТИМОВИ

• „Понедељком у Ђорђевићу“ – Јована Гацин, Марија Родић, Радмила Кнежевић;

• „Музички загрљај“ – Радмила Кнежевић и Јелена Рајић;

• „Музички времеплов“ – председници стручних већа који могу да задуже неког 
од колега са свог већа;

• „Заједно смо бољи“ – Магдалена Ранчић и председници стручних већа који могу 
да задуже неког од колега са свог већа;

• „Вредне руке дарују вам звуке“ – Мирослав Босанац и председници стручних 
већа који могу да задуже неког од колега са свог већа;

• „У сусрет полетарцима“ – Мирослав Босанац и председници стручних већа 
који могу да задуже неког од колега са свог већа;

• „У сусрет Новој години“ – председници стручних већа који могу да одреде себи 
замену;

• „У сусрет Дану школе“ – председници стручних већа који могу да одреде себи 
замену;

• „Светосавска академија“ – Јелена Рајић, Радмила Кнежевић и Јелена Терзић;

• „Примењена музика“ – Јелена Рајић, Радмила Кнежевић, Борко Милојковић и 
председници стручних већа који могу да задуже неког од колега са свог већа;

• „Радост даривања“ – Борко Милојковић, Јелена Милојевић, Александра 
Лазаревић, Милица Ковачевић и председници стручних већа који могу да 
одреде себи замену.

• „Без длаке на увету“ – Милана Бенедек и Јелена Милојевић

ТИМОВИ ЗА САРАДЊЕ

• Сарадња са локалном заједницом – директор Катарина Врачар, Радмила 
Кнежевић и председници стручних већа који могу да задуже неког од колега са 
свог већа;

• Сарадња са удружењима и установама културе – директор Катарина Врачар, 
Мирослав Босанац, Јована Гацин и председници стручних већа који могу да 
задуже неког од колега са свог већа;

• Сарадња са ЗМБШС - председници стручних већа који могу да задуже неког од 
колега са свог већа;

• Сарадња са високошколским установама – Јована Гацин и Биљана 
Марјановић;

• Сарадња са иностранством – директор Катарина Врачар, Александар Буркерт 
и председници стручних већа који могу да задуже неког од колега са свог већа.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОРИ ТАКМИЧЕЊА

• Међународно такмичење камерне музике „Оливера Ђурђевић“ и Међународно 
такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“: директор Катарина Врачар, 
Александар Буркерт, Јелена Вујновић и Теодора Ђокић;

• Отворено школско такмичење гудача „Владимир Ђорђевић“: директор 
Катарина Врачар, чланови стручног већа гудача на челу са координатором 
Јеленом Рајић, психолог Теодора Ђокић.

ТИМОВИ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ

• Медијска репрезентација школе: директор Катарина Врачар, Јелена Вујновић;

• Летопис: психолог Теодора Ђокић, Јована Гацин.



УСПЕСИ УЧЕНИКА

Упркос епидемиолошкој ситуацији, наши ученици су током
протекле школске године узели учешће на 18 различитих
такмичења ван школе, где су укупно освојили чак 56 награда (3
звања Лауреата, 37 I награда, 15 II награда, 1 III награду). На
графикону испод дат је преглед освојених награда по стручним
већима за протеклу школску годину.

На Републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа
Србије 2021. наша школа заузела је високо IV место међу ОМШ у
Србији, по рангу квалитета награда ученика.

На 64. Фестивалу музичких и балетскох школа Србије који је ове
године одржан у Вршцу, наша екипа солиста освојила је две прве и
две друге награде, док је камерни ансамбл освојио другу награду.
Екипа солиста је укупно у просеку имала 92.24 поена, што нам је
донело I награду, док је школа у целини у просеку имала 88.40
поена, што нам је донело II награду и 25. место у рангу свих
музичких школа учесница.

Преглед освојених награда на такмичењима ван школе 
током школске 2020/21. године
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УСПЕСИ УЧЕНИКА

IV SIRMIUM MUSIC FEST

30.10.2020. – онлајн такмичење

Павле Тадић, II разред клавира, класа: Б. Милојковић

II1 награда (93 поена)

Симеон Рангелов, III разред клавира, класа: Б. Милојковић

III1 награда (85.30 поена)

2. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОМШ -
MЕМОРИЈАЛ "КОСТА МАНОЈЛОВИЋ" У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ОМШ "БОЖИДАР ТРУДИЋ" СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

03-05.12.2020. – онлајн такмичење

Стефан Куловић, II разред хармонике, класа: Н. Павловић

I награда (93.67 поена)

Уна Цицварић, IV разред флауте, класа: А. Буркерт

I2 награда (95 поена)

Михајло Јовић, III разред флауте, класа: А. Буркерт

I4 награда (95 поена)



УСПЕСИ УЧЕНИКА

5. МЕЂУНАРОДНИ „LADY WIND“ ФЕСТИВАЛ

28.03.2021. – Народни музеј Панчево

Лена Џодић, II разред флауте, класа: А. Буркерт

I награда (97.5 поена)

Уна Цицварић, IV разред флауте, класа: А. Буркерт

Лауреат (97.5 поена)

Трио „МАЈ“ заједнички са МШ „Јосиф Маринковић“
Вршац (наши ученици – Анђелка Гобељић и Михајло
Јовић, III разред флауте, класа: А. Буркерт)

Лауреат (98 поена)

Дуо „Вилењаци“
Михајло Јовић, III разред флауте, класа: А. Буркерт  
Јелена Бошковић, III разред клавира, класа: М. Ковачевић

Лауреат (97 поена)

МЕМОРИЈАЛ "САЊА ПАВЛОВИЋ" – ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОМШ "ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ" АЛЕКСИНАЦ 

20.12.2020. – онлајн такмичење

Јана Стевановић, II разред клавира, класа: М. Ковачевић

I4 награда (97 поена)



УСПЕСИ УЧЕНИКА

V ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ „ПРИМАВЕРА“

17.04.2021. – Етно село „Станишићи“ – Бијељина

Михајло Јовић, III разред флауте, класа: А. Буркерт

I награда (95.33 поена)

XVIII МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „ДАВОРИН ЈЕНКО“

21-22.04.2021. – МШ „Даворин Јенко“ Београд

Ђорђе Тадић, I разред клавира, класа: Б. Марјановић

I4 награда (98.75 поена)

Јана Стевановић, II разред клавира, класа: М. Ковачевић

I9 награда (98 поена)

Јелена Бошковић, III разред клавира, класа: М. Ковачевић

II11 награда (90.75 поена)

Стефан Плазинић, III разред клавира, класа: М. Ковачевић

II12 награда (90.25 поена)



УСПЕСИ УЧЕНИКА

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА

МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2021.

24-28.04.2021.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ИНСТРУМЕНТ КЛАСА НАГРАДА ПОЕНИ

ПАВЛЕ ЈАНКОВИЋ контрабас Магдалена Ранчић I-1 100.00

ДУО „ВИЛЕЊАЦИ“
Михајло Јовић
Јелена Бошковић

флаута
клавир

Александар Буркерт
Милица Ковачевић

I-2 98.80

ЛАЗАР ГАВРИЛО ТРАЈКОВИЋ гитара Бојан Ивановски I-6 96.25

КРИСТИНА ЂОРЂЕВИЋ виолина Мирослав Босанац I-6 96.00

АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ гитара Јелена Милојевић I-8 95.50

РЕЉА СТЕПАНОВИЋ гитара Милана Бенедек II-5 91.00

ТАЛИА ТОКАТЛИ гитара Јелена Милојевић II-7 90.00

ДАНИЦА ВУКЕЛИЋ виолина Јована Гацин II-8 88.00

ШКОЛА ЈЕ У УКУПНОМ ПЛАСМАНУ ОВОГОДИШЊЕГ РТ 
ЗАУЗЕЛА 4. МЕСТО МЕЂУ ОМШ, 

ПО КРИТЕРИЈУМУ КВАЛИТЕТА ОСВОЈЕНИХ НАГРАДА



УСПЕСИ УЧЕНИКА

V SIRMIUM MUSIC FEST

08.05.2021. – Сремска Митровица

Ђорђе Тадић, I разред клавира, класа: Б. Марјановић

I4 награда (99.33 поена)

Павле Тадић, II разред клавира, класа: Н. Трбојевић

I12 награда (95 поена)

23. МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТИ ФЛАУТИСТА „ТАХИР КУЛЕНОВИЋ“

14.05.2021. – МШ „Живорад Грбић“ Ваљево

Лена Џодић, II разред, класа: А. Буркерт

I награда (96.40 поена)

Михајло Јовић, III разред, класа: А. Буркерт

I награда (96 поена)

Ленка Оршолић, III разред, класа: А. Буркерт

I награда (97.20 поена)

Маша Оршолић, III разред, класа: А. Буркерт

I награда (97 поена)

Уна Цицварић, IV разред, класа: А. Буркерт

I награда (96 поена)



УСПЕСИ УЧЕНИКА

XXVI ИНТЕРНАЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА 
"ДАНИ ХАРМОНИКЕ" – СМЕДЕРЕВО

15.05.2021. – онлајн такмичење

Стефан Куловић, II разред хармонике, класа: Н. Павловић

I награда (91.33 поена)

Анђелија Миковић, I разред хармонике, класа: Н. Павловић

I награда (90 поена)

19. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ

18-22.05.2021. – ШОМО „Петар Стојановић“ Уб

Дуо „Сестре Гобељић“ заједнички са МШ „Јосиф Маринковић“ Вршац
(наша ученица – Анђелка Гобељић, III разред флауте, класа: А. Буркерт)

I награда (92 поена)

Лена Џодић, II разред флауте, класа: А. Буркерт

I награда (98 поена)

Анђелка Гобељић, III разред флауте, класа: А. Буркерт

I награда (97 поена)

Михајло Јовић, III разред флауте, класа: А. Буркерт

I награда (99 поена)

Уна Цицварић, IV разред флауте, класа: А. Буркерт

I награда (97 поена)

Даница Вукелић, V разред виолине, класа: Ј. Гацин

I награда (96 поена)

Милица Васиљевић, III разред виолине, класа: К. Милетић

II награда (84 поена)



УСПЕСИ УЧЕНИКА

7. ФЕСТИВАЛ ПИЈАНИЗМА

22.05.2021. – МШ „Петар Крањчевић“ Сремска Митровица

Страхиња Јовановић, III разред клавира, класа: Е. Миодраг

I награда (90 поена)

ZEMUN INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION

25.05.2021. – МШ „Коста Манојловић“ Земун

Лена Џодић, II разред флауте, класа: А. Буркерт

I награда (99 поена)

Анђелка Гобељић, III разред флауте, класа: А. Буркерт

I награда (99 поена)

Ленка Оршолић, III разред, класа: А. Буркерт

I награда (98 поена)

Маша Оршолић, III разред, класа: А. Буркерт

I награда (96 поена)

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ "КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ"              
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ

26.05.2021. – онлајн такмичење

Илија Пауновић, III разред клавира, класа: И. Љуба

I награда (93.8 поена)



УСПЕСИ УЧЕНИКА

64. ФЕСТИВАЛ

МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2021.

05.06.2021. – МШ „Јосиф Маринковић“ – Вршац

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ИНСТРУМЕНТ КЛАСА НАГРАДА ПОЕНИ

ЛАЗАР ГАВРИЛО ТРАЈКОВИЋ гитара Бојан Ивановски I 99.00

МИХАЈЛО ЈОВИЋ флаута Александар Буркерт I 95.71

ДУШАН ЂУРАЂ ЋУШИЋ клавир Биљана Марјановић II 88.14

АНГЕЛИНА РАЈИЋ контрабас Магдалена Ранчић II 86.14

ДУО „ВИЛЕЊАЦИ“
Михајло Јовић
Јелена Бошковић

флаута
клавир

Александар Буркерт 
Милица Ковачевић

II 84.57

ЕКИПА СОЛИСТА ОСВОЈИЛА ЈЕ I НАГРАДУ (92.24 ПОЕНА), ДОК ЈЕ
ШКОЛА У ЦЕЛИНИ ОСВОЈИЛА II НАГРАДУ (88.40 ПОЕНА) И ЗАУЗЕЛА

25. МЕСТО У РАНГУ СВИХ МУЗИЧКИХ ШКОЛА УЧЕСНИЦА.



УСПЕСИ УЧЕНИКА

II ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ „СКАЛА“ БРЧКО

05.06.2021. – онлајн такмичење

Симеон Рангелов, III разред клавира, класа: Б. Милојковић

I5 награда (93.80 поена)

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ МУЗИЧАРА

„ОХРИДСКИ БИСЕРИ“ 2021.

16-18.06.2021. – Охрид (Северна Македoнија)

Уна Цицварић, IV разред флауте, класа: А. Буркерт

II награда (94 поена)

Анђелка Гобељић, III разред флауте, класа: А. Буркерт

II награда (90.20 поена)

Михајло Јовић, III разред флауте, класа: А. Буркерт

II награда (94.80 поена)

Трио заједнички са МШ „Јосиф Маринковић“ Вршац
(наши ученици Анђелка Гобељић и Михајло Јовић, III
разред флауте, класа: А. Буркерт)

II награда (96.40 поена)

I INTERNACIONALNO ONLINE PIANO TAKMIČENJE "SERGEI RACHMANINOFF" 

27.06.2021. – онлајн такмичење

Симеон Рангелов, III разред клавира, класа: Б. Милојковић

II награда (87.33 поена)



ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ

„ПОНЕДЕЉКОМ У ЂОРЂЕВИЋУ“

Концертна делатност школе обједињена је серијалом „Понедељком у
Ђорђевићу” на коме наступају наши еминентни музичари, предавачи и
најуспешнији студенти и ученици. Имајући у виду да је наша сала једина
концертна сала на територији општине Звездара, настојимо да она буде
центар културно-музичких збивања и манифестација у оквиру наше
општине. Трудимо се да класичну музику приближимо и учинимо
доступном што већем броју становника у нашем окружењу.

Наше ангажовање у формирању овог серијала, школске 2003/04. године
нам је донело и Плакету СО Звездара, за допринос развоју концертно-
педагошке делатности у оквиру наше општине.

У току школске 2020/21. године, услед епидемиолошке ситуације, у оквиру
серијала одржан је само један концерт:

26.05.2021. – Концерт Филипа Докљанова (контрабас) уз гостујући
ансамбл „Veridis quo“ – репертоар: фон Дитерсдорф, Мокрањац, Пантић
Величковић.



ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ

„ЗАЈЕДНО СМО БОЉИ“

„Заједно смо бољи" је пројекат у оквиру кога негујемо дугогодишњу сарадњу
наше школе са МШ „Јосиф Маринковић“ Београд.

У току школске 2020/21. године у оквиру пројекта одржано је 6 концерата:

20.02.2021. – Концерт ученика виоле, виолончела и контрабаса из МШ „Јосиф
Маринковић“ у сали наше школе

06.03.2021. – Заједнички концерт ученика у издвојеном одељењу Миријево –
учествовали су ученици виолине из класе Љ. Анакиев Грујић из МШ „Јосиф
Маринковић“ и ученици клавира из класе Н. Симоновића из наше школе
10.03.2021. – Заједнички концерт ученика контрабаса из класе М. Ранчић из наше
школе и МШ „Јосиф Маронковић“ са гостима
07.04.2021. – Заједнички концерт ученика контрабаса из класе М. Ранчић из наше
школе и МШ „Јосиф Маронковић“ – припрема такмичара пред РТ и ФМБШС
26.05.2021. – Концерт ученика виолине из класе С. Димитријевић из МШ „Јосиф
Маринковић“ у издвојеном одељењу Миријево
02.06.2021. – Матурски концерт ученика клавира и виолине из МШ „Јосиф
Маринковић“ у издвојеном одељењу Миријево



ШКОЛСКИ ПРОЈЕКТИ

„МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ“

„Музички времеплов" је пројекат сарадње наше школе са другим музичким
школама. У склопу пројекта протеклих година организовани су многобројни
концерти наших и гостујућих ученика и професора. Неке од школа са којима смо
сарађивали у оквиру пројекта су: МШ „Коста Манојловић“ Земун, МШ „Др Војислав
Вучковић” Београд, МШ “Филип Вишњић“ Шид, МШ „Живорад Грбић“ Ваљево, МШ
„Михаило Вукдраговић“ Шабац, МШ „Јован Бандур“ Панчево, МШ „Мокрањац“
Београд, ШЗМТ Ћуприја, МШ „Војислав Лале Стефановић“ Ужице, MШ „Ватрослав
Лисински“ Београд, МШ „Станковић“ Београд, МШ „Јосип Славенски“ Београд,
ОМШ „Стеван Христић“ Младеновац, МШ „Даворин Јенко“ Београд...

У току школске 2020/21. године у оквиру пројекта реализовано је 7 концерата:

14.10.2020. – Заједнички концерт ученика флауте из класе А. Буркерта са МШ
„Коста Манојловић“ Земун у сали наше школе

22., 24. и 26.02.2021. – Заједнички циклус концерата класичне гитаре „Covid’o,
vid’o“ са МШ „Ватросвав Лисински“, МШ „Јосип Славенски“, МШ „Др Војислав
Вучковић“, МШ „Станковић“, МШ „Коста Манојловић“ и ОМШ „Стеван Христић“ у
сали наше школе уз live stream на нашем YouTube каналу

24.02.2021. – Заједнички концерт ученика флауте из класе А. Буркерта са МШ
„Коста Манојловић“ Земун у издвојеном одељењу у Миријеву
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03.03.2021. – Заједнички концерт ученика флауте из класе А. Буркерта са МШ
„Коста Манојловић“ Земун у МШ „Коста Манојловић“ Земун

04.03.2021. – Заједнички концерт са МШ „Даворин Јенко“ у сали наше школе –
учествовали су ученици клавира из класе А. Ковачевић из МШ „Даворин Јенко,
ученици клавира из класе Е. Миодраг и ученице виолине из класе М. Босанца и Ј.
Гацин из наше школе

06.06.2021. – Концерт бившег ученика Николе Нејчева (виола) који је наставио
школовање у МШ „Јосип Славенски“ у сали наше школе

09.06.2021. – Концерт дувачког оркестра МШ „Ватрослав Лисински“ у сали наше
школе - члан оркестра је и један наш ученик трубе из класе В. Дајића
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„У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ“

Највреднији и најуспешнији ученици су и ове године, без обзира на
неповољну епидемиолошку ситуацију, добили прилику да покажу
резултате свог уложеног труда у оквиру традиционалних новогодишњих
концерата, који су ове школске године реализовани у облику YouTube
плејлисте која је објављена 21.12.2020. године на школском каналу.
Плејлиста садржи 71 тачку и заступљени су ученици на различитим
инструментима, а посебно смо поносни што се овом приликом по први
пут представио и новоосновани оркестар гитара. Ученици су заједно са
наставницама Јеленом Милојевић и Миланом Бенедек током протекле
школске године уложили велики труд и започели једну сјајну новину, те се
надамо њиховим будућим успесима.
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„СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА“

Школска слава је ове године обележена на нешто другачији начин – у
оквиру Недеље Светосавља – на нашем YouTube каналу смо објавили
колаж видео са претходних прослава уз звуке Химне Светом Сави коју је
хор наших ученика и наставника извео на последњој прослави, у јануару
2020. године. У оквиру Недеље Светосавља и ученици наставнице Милице
Радојевић су у оквиру наставе солфеђа извели химну у сали школе, уз
одржавање физичке дистанце у складу са епидемиолошким мерама.

27.01.2021. – Свечани обред резања славског колача уприличен је у најужем
кругу с обзиром на неповољну епидемиолошку ситуацију у том тренутку.

Домаћин славе Јелена Рајић уручила је Сребрњак најуспешнијем ученику
за претходну школску годину, ученику генерације за школску 2019/2020.
годину – Драгици Лалицки, ученици клавира из класе С. Врањеш, која је
школовање на клавиру наставила у средњој школи, а паралелно започела
са учењем соло певања у нашој школи у класи С. Шипић.
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„БЕЗ ДЛАКЕ НА УВЕТУ“

Упркос епидемиолошкој ситуацији, у прилици смо да се ове школске
године похвалимо и једним новим пројектом симболичног шаљивог назива
БЕЗ ДЛАКЕ НА УВЕТУ, који је усмерен на упознавање ученика са основама
музичке критике кроз активно слушање и анализирање различитих
концерата. Пројекат је настао на иницијативу наставница гитаре – Милане
Бенедек и Јелене Милојевић. У току протекле школске године у оквиру
пројекта је реализован први концерт:

15.05.2021. – Концерт младог и перспективног гитаристе Вука Вукајловића
коме су присуствовали ученици гитаре из наше школе, уз задатак активног

слушања и писања музичке критике.
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„У СУСРЕТ ДАНУ ШКОЛЕ“

Другу годину заредом, услед епидемије корона вируса, нажалост нисмо
имали прилику да реализујемо уобичајени серијал концерата, стога смо и
овом приликиком направили YouTube плејлисту са снимцима извођења
наших ученика која је објављена на нашем каналу 30.05.2021. године. Онлајн
концерт ученика свих одсека садржао је 69 тачака и у оквиру њега су се
представили солисти, камерни ансамбли, хорић припремног разреда и
гудачки оркестар. Посебна плејлиста формирана је од наступа наших
најуспешнијих такмичара за ову школску годину.
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УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Похвалу „УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ“ за школску 2020/21. годину добила је
Ангелина Рајић, ученица контрабаса из класе Магдалене Ранчић.

Ангелина је уписала ОМШ „Владимир Ђорђевић“ школске 2012/2013.
године и у континуитету је похађала наставу три инструмента. Са одличним
(5.00) успехом и примерним владањем завршила је наставу виолине
2018/19. у класи Ј. Рајић, виоле 2019/20. у класи Ј. Вукотић, а 2020/21.
школске године завршила је наставу контрабаса у класи М. Ранчић.

Током школовања у ОМШ “Владимир Ђорђевић“ издвајају се њени следећи
резултати:

Школске 2018/2019. године I награда на Отвореном школском такмичењу

гудача „Владимир Ђорђевић“ – контрабас соло;
Школске 2020/2021. године на 64. Фестивалу музичких школа Србије II
награда – контрабас соло.
Ангелина ће своје даље музичко образовање наставити у МШ “Јосиф
Маринковић“ у Београду.
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НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ

Похвалу за постигнуте изузетне резултате током школске 2020/21. године
добили су следећи ученици:

Лазар Гаврило Трајковић, III разред гитаре, класа: Бојан Ивановски – На РТ
2021. и на 64. ФМБШС у Вршцу освојио је I награде.

Александар Николић, IV разред гитаре, класа: Јелена Милојевић – На РТ 2021.
освојио је I награду,

Кристина Ђорђевић, V разред виолине, класа: Мирослав Босанац – На РТ
2021. освојила је I награду

Павле Јанковић, I разред контрабаса, класа: Магдалена Ранчић – На РТ 2021.
освојио је I награду са максималних 100 поена.

Михајло Јовић, III разред флауте, класа: Александар Буркерт – На РТ 2021. у
оквиру Дуа са клавиром „Вилењаци“, заједно са Јеленом Бошковић, освојио
је I награду, док је на 64. ФМБШС у Вршцу исти дуо освојио II награду, a
Михајло као солиста I награду. Током протекле школске године Михајло је
освојио још 2 звања Лауреата на 5. Међународном "Lady Wind" фестивалу у

Панчеву, наступајући у оквиру Дуа „Вилењаци“ са Јеленом Бошковић и у
оквиру Трија „МАЈ“ са Анђелком и Јованом Гобељић, затим још 4 I награде
као солиста – на 2. Mеморијалу "Коста Манојловић" у организацији ОМШ
"Божидар Трудић" Смедеревска Паланка, који је ове године реализован
онлајн; на V Интернационалном фестивалу музике "Примавера« у Бијељини;
на 23. Међународним сусретима флаутиста "Тахир Куленовић" у МШ
"Живорад Грбић" Ваљево и на 19. Интернационалном фестивалу МШ "Петар
Стојановић" Уб. Крај школске године за Михајла су обележили наступи на
Интернационалном такмичењу младих музичара – Охридски бисери у
Северној Македонији, где је освојио 2 II награде – као солиста и у оквиру
Трија „МАЈ“.

Јелена Бошковић, III разред клавира, класа: Милица Ковачевић – На РТ 2021. у
оквиру Дуа са клавиром „Вилењаци“, заједно са Михајлом Јовићем, освојила
је I награду, док је на 64. ФМБШС у Вршцу исти дуо освојио II награду. Током
протекле школске године Јелена је освојила и једно звање Лауреата на 5.
Међународном "Lady Wind" фестивалу у Панчеву, наступајући такође у
оквиру Дуа „Вилењаци“, док је на XVIII Међународном такмичењу "Даворин
Јенко« у дисциплини клавир-соло освојила II награду.
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НАГРАЂЕНИ НАСТАВНИЦИ

Похвалу за постигнуте изузетне резултате током школске 2020/21. године
добили су следећи наставници:

Бојан Ивановски, наставник гитаре – Његов ученик Лазар Гаврило Трајковић,
остварио је велики успех, освојивши I награду на РТ 2021., а затим и на 64.
ФМБШС у Вршцу.

Јелена Милојевић, наставник гитаре – Њен ученик Александар Николић,
постигао је одличан резултат – I награду на РТ 2021.

Мирослав Босанац, наставник виолине – Његова ученица Кристина Ђорђевић,
постигла је одличан резултат – I награду на РТ 2021.

Магдалена Ранчић, наставник контрабаса – Њен ученик Павле Јанковић,
постигао је изузетан резултат – I награду са максималних 100 поена на РТ
2021. Поред тога, њена ученица Ангелина Рајић је на 64. ФМБШС у Вршцу
освојила II награду и уједно је проглашена за „Ученика генерације“ за
школску 2020/21. годину.

Александар Буркерт, наставник флауте – На овогодишњем РТ, његов ученик
Михајло Јовић, наступајући у оквиру Дуа са клавиром „Вилењаци“, освојио је I
награду, док је на 64. ФМБШС у Вршцу исти дуо освојио II награду, a Михајло
као солиста I награду. Поред РТ и ФМБШС, током протекле школске године,
ученици Александра Буркерта су учествовали на још 7 такмичења у Србији и
иностранству, међу којима су: 2. Mеморијал "Коста Манојловић" у
организацији ОМШ "Божидар Трудић" Смедеревска Паланка, који је ове
године реализован онлајн; 5. Међународни фестивал „Lady Wind“ – Панчево;
V Интернационални фестивал музике „Примавера“ – Бијељина; 23.
Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“ – Ваљево; 19.
Интернационални фестивал МШ "Петар Стојановић" Уб; Zemun International
Music Competition и Интернационално такмичење младих музичара
„Охридски бисери“ у Северној Македонији. На такмичењима је током
протекле школске године учествовало свих шест ученика из његове класе –

Лена Џодић, Ленка и Маша Оршолић, Михајло Јовић, Анђелка Гобељић и Уна
Цицварић. На поменутих 7 такмичења ученици из његове класе укупно су
освојили још 25 награда (3 Лауреата, 18 првих и 4 друге награде), што као
солисти, што у оквиру камерних састава.

Милица Ковачевић, наставник клавира – На овогодишњем РТ, њена ученица
Јелена Бошковић, наступајући у оквиру Дуа „Вилењаци“, освојила је I
награду, док је на 64. ФМБШС у Вршцу исти дуо освојио II награду. Поред РТ и
ФМБШС, Дуо „Вилењаци“ је освојио и звање Лауреата на 5. Међународном
"Lady Wind" фестивалу у Панчеву. Осим тога, током протекле школске године
троје ученика Милице Ковачевић се такмичило и у дисциплини клавир-соло.
Јана Стевановић освојила је I награде на онлајн такмичењу Меморијал

"Сања Павловић" и на XVIII Међународном такмичењу "Даворин Јенко«, док су
Јелена Бошковић и Стефан Плазинић на XVIII Међународном такмичењу
"Даворин Јенко« освојили II награде.
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Наша школа се увек радо одазива позивима различитих институција са
територије општине Звездара. Тако је успешна сарадња са локалном
заједницом обележила и ову школску годину:

10.09.2020. – Наступ ученика на додели новчаних награда ученицима
генерације у ГО Звездара – Награду примила ученица генерације за школску
2019/2020. годину – Драгица Лалицки, клавир, класа: С. Врањеш

16.10.2020. – Наступи ученика у оквиру прославе Дана ГО Звездара

15.02.2021. – Наступ ученика на свечаности поводом славе ГО Звездара –
Сретење Господње

07.07.2021. – Наступ нашег колеге Бојана Ивановског на додели новчаних

награда ученицима генерације у ГО Звездара – Награду примила ученица
генерације за школску 2020/2021. годину – Ангелина Рајић, контрабас, класа:
М. Ранчић

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
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Током школске 2020/21. године наша сарадња са удружењима и
установама културе је из епидемиолошких разлога, нажалост, сведена на
минимум. Традиционални наступи наших ученика на манифестацијама које
реализују организација „Пријатељи деце Звездаре“ (Дечја недеља, Трг бајки),
Волонтерски сервис Звездаре (Дани сениора), библиотека „Мома Димић“ у
Миријеву (Момини дани), као и мајсторски курсеви које реализујемо у
сарадњи са ESTA удружењем гудачких педагога Србије, ове школске године
нису реализовани. У оквиру сарадње са удружењима и установама културе
током протекле школске године реализован је само један наступ наших
ученика:

10.04.2021. – Наступ ученика клавира из класе М. Ковачевић у у Педагошком
музеју – концерт је реализован у сарадњи са МШ „Даворин Јенко“ Београд.

САРАДЊА СА УДРУЖЕЊИМА И УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ

САРАДЊА СА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

У оквиру сарадње са високошколским установама у току школске 2020/21.
године у Свечаној сали наше школе 26.05.2021. године одржан је концерт
студента контрабаса са ФМУ Београд, Филипа Докљанова, у оквиру пројекта
„Понедељком у Ђоршевићу“. Том приликом Стручно веће гудача наше
школе склопило је званичан протокол о сарадњи са Катедром за гудачке
инструменте ФМУ Београд, те се у том смислу надамо још интензивнојој
сарадњи у будућности.



САРАДЊЕ

Током школске 2020/21. године, упркос пандемији корона вируса, делимично
смо успели да остваримо и планирану сарадњу са иностраним институцијама и
појединцима:

24-25.10.2020. – У нашој школи реализован је мајсторски курс флауте проф.
Матеја Зупана, редовног професора Музичке академије у Љубљани (Словенија),
у сарадњи са Асоцијацијом флаутиста Србије „Миодраг Азањац“

31.01.2021. – Симеон Рангелов, ученик клавира из класе Б. Милојковића учествовао
је на музичкој радионици „Viva La Musica“ проф. Јасне Ђуровић, који је одржан у
Бањалуци и наступио на Завршном концерту ове радионице.

23-26.06.2021. – Наша школа је била домаћин 4. Међународног Обоа феста, под
слоганом „Обојимо свет обоом“, током кога су учесници, између осталог
програма имали прилику да прате мастеркласове проф. Жерома Гишара
(Француска) и проф. Балажа Ковача (Мађарска)

28.06.-03.07.2021. – У нашој школи још једном је реализован мајсторски курс
флауте проф. Матеја Зупана, у сарадњи са Асоцијацијом флаутиста Србије
„Миодраг Азањац“. 02. и 03.07.2021. паралелно је одржана и продајна изложба
флаута коју је реализовао наш сарадник Рок Ерјавец, представник
дистрибутерске куће „Daminielli Pietro” из Словеније.

САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ



14-17.01.2021. – Зимска радионица за флаутисте А. Буркерта у издвојеном
одељењу у Миријеву.

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

ЗИМСКА РАДИОНИЦА ЗА ФЛАУТИСТЕ

19-25.08.2021. – Летња школа флауте А. Буркерта у сарадњи са КЦ «Радоје
Домановић» Рача

ЛЕТЊА ШКОЛА ФЛАУТЕ



ШКОЛА У МЕДИЈИМА

Медијска промоција Музичке школе „Владимир Ђорђевић“ током школске
2020/21. године била је нешто мање интензивна услед епидемиолошке
ситуације. Све важне активности редовно су пратили новинари ГО
Звездара, постављајући вести на сајт општине и информишући остале
медије. Континуираном сарадњом са ТВ и радио станицама и новинским
кућама трудимо се да наши најталентованији ученици и значајни пројекти
које реализују наше колеге добију адекватну медијску пажњу:

„Лира“ ТВ Храм (17.01.2021.) и „Културни дневник“ РТС1 (03.06.2021.) –
Представљање зборника транскрипција - "Песме српским светима у

руској црквенопојачкој уметности XVI-XIX века" – гостовала је аутор
књиге, др Ана Рашковић, наставник клавира у нашој школи.



ДОДАТАК

Школске 2020/2021. године пријемни испит за средњу музичку школу успешно 
је положило 6 наших ученика:

КЛАВИР:
Лаковић Ана, класа: Е. Миодраг – МШ „Јосип Славенски“

ВИОЛИНА:
Палигорић Маша, класа: Ј. Гацин – МШ „Јосип Славенски“

Јанковић Мина, класа: Ј. Залар – МШ „Јосиф Маринковић“

КОНТРАБАС:
Рајић Ангелина, класа: М. Ранчић – МШ „Јосиф Маринковић“

ГИТАРА:
Станковић Филип, класа: Б. Ивановски – МШ „Коста Манојловић“ Земун

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК:
Лаковић Ана, класа: Б. Цветковић – МШ „Јосип Славенски“
Младеновић Атанасије, класа: М. Радојевић – МШ „Јосип Славенски“

СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ НАСТАВЉАЈУ ШКОЛОВАЊЕ У

СРЕДЊИМ МУЗИЧКИМ ШКОЛАМА





ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛA 
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

11 050 Београд,
Ватрослава Јагића 5

тел. (011) 3086 445 (директор) 
2452 561 (секретар)

2451 344 (зборница) e-mail: 
oms.vldj@mts.rs 

www.vladimirdjordjevic.edu.rs


